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pa.m.tlrr (têrtcode)

2008070052

2. KenmetkêÍ van het Dtoefmonster

De testen weÍden uitgevoerd op proefmonsters van 3Ocm'?.

Dit oppervlak werd ondergedompeld in lL water (resp. regenwater of ultrazuiver water aíhankelijk

van de te testen parameter). De monsÍers werden ondergedompeld, Íekening houdend dat elke zijde

m€ewerkte aan de migatie. De proefmonsters weÍden op die manier 24u geëlueerd. De test werd

uitgevoerd in stilstaand water.

De "blanco controles" werden op identieke wijzE behandeld als de

...).

testmonsters (zelfde recipiënten,
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3. Resultàte[

Het rrater dat in contact werd gebracht met het testmateriaal "Securitan", werd getest op de

toepasbaarheid voor het gebruik voor menselijk€ doeleinden (vaatwas, afwasÍnachine, toilet, . -.).

Er werd gekozen voor r€genwater, daar het materiaal veelwldig in contact zal komen met dit 0?e

water. Uitzond€ring hierop zijn de bacteriologische testen. Hiervoor werd ultrazuiver water gebruilÍ,

om geen initiële contaminatie te hebben.

De bekomen resultaten werden getoetst aan de voorwaarden vermeld in bijlage 2.3.1 van Vlar€m II

(basismilieukwaliteitsnomen voor oppewlakewater).

3. 1. Chemis ch onderzoek

Nancy Pe Saeyer M. Vercruysse
Gedelegeerd bestuurderAfdelingshoofd laboratorium

parameters (lestcode)

2408070452

celeidberneid 25'C (SAP-003) 1000 t 0  t , 4 98,5

ZuutesÍaad (SAr'004) 7,66 ?,88

Hardheid-toraal (SAP-026) "FH 2,7

Metalen (SAr-189)

lzq (FO lt9' 240 1 1 0 130

Maneaan (Mn) FC,4 200 9

Calcium (Ca) m9' 9,0 E,E

Masnesium (Ms) m94 0,45 0,46

Anionen IC (SAP-055)

NitÍi€t IC mg N/l
I0

0,02 <0,01

Nitraat IC (- mgN/ l 1 , 1 1 , 6

't biilaee 2.3.1 vat nared ll Na I i teits noldei voor appê nld kttuater)
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3.. 2. Bttcteriologisc h onderzoe k

prÍ!meiers (i€stcode)

200807005)

Bactedologie'

Toraal kiemgetal 22'c

kve/l00ml

Eschedchia Coli kve/l00rnl < l

4. Evalurtie

- Het water na contact met het staal "Securitan" voldoet aan de basismilieukwaliteitsnonnen voor

oppervlaktewater (bijlage 2.3.1 van Vlarem II), en eÍ is geen abnormale aangroei van kiemen

vastgesteld. Het water kan dus toegepast worden vooÍ huishoudelijke doel€inden, zoals gebruik in

wasmachine, toilet, ed.

5. Gebruikte analvsemethodetr

Tesrode Techniek - normmethod€

Celeidbaarheid 2s'C (SAP-001) condLctomerrsche bepa|ng.conÍom $ AC lll A 00a cn c .4A 2 l A.2

ZuuÍrcsràdd (SAP-004) potcntiomctlische bepalirg, corform WAC lll A 005 en CMt2ll/A.l

Hadhcidrotal (SAP-026) tiÍimerischc bcpaling, helhode gebaseerd opNBN 104

Meblen(SAP'189) .1 ICP-MS, ISO 17294 coÍform CMA/2/I/BI
Anioncn lC (SAP-055!) Ionenchromalografi e,.oÍfom WÀC/U/C/00I en CMt2ll/C.l.

Bacterioiosie ' V

L
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